REGISTRE DE CONTROL DE PROCESSOS
MD030103

Rev.5

Criteri
d’acceptació

ACTIVITAT/Característica

CURS 12-13

Resultat

Valoració

+

-

Acollida
Valoració mitja
superior a 6,5
Valoració mitja
superior a 6,5

Satisfacció dels alumnes
Satisfacció de les famílies
Mitjana assistència famílies

8,3
8,4

70%

74%

Programació
Es lliurin en la data indicada

90%

Mitjana de les
Les programacions s’ajusten
programacions
al model del centre
90%
% de departaments en els
quals tot el professorat ha
90%
realitzat l’informe trimestral.
% de memòries que es
90%
lliuren dins del termini
% assignatures amb dossier
100%
realitzat

91%
97%

100% 100% 100%
100%
100%

Activitats d’aula

(orientatiu) (80-85-85%)

Mitjana
centre
Mitjana
centre
Mitjana
centre

Hores de classe
impartides

Mitjana
centre

95,5% 97,1% 96,4%

75%

75,2% 87,4% 76,6%

Quadern actualitzat
(orientatiu) (85%)

% assistència alumnat
(orientatiu) (85%)

Blocs temàtics impartits

(orientatiu) (80%)

% hores de guàrdia
amb tasca
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94,4% 93,7% 95,2%

------

95,2% 94,0% 94,5%

------

95,4% 98,2% 97,1%

-----------

IES JOSEP FONT I TRIAS
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Avaluació (resum orientatiu)
Qualificacions introduïdes
en el termini (100%)
Assistència del professorat
a les sessions d’avaluació
(100%)
Lliurament d’actes en
termini (100%)
Num. de reclamacions en 2a
instància (<10)

Mitjana
centre

100% 100% 100%

------

Mitjana
centre

100% 100% 100%

------

100% 100% 100%

------

Mitjana
centre
Mitjana
centre

-

-

-

------

Tutoria i orientació
Assistència del tutors a la
90%
reunió inicial.
% documentació reunió
100%
inicial lliurada
Mitjana de la satisfacció dels
CE
6.5
tutors amb la implicació de
l’orientadora i el cap
OR
6.5
d’estudis
Percentatge de blocs
d’activitats
75%
programats/realitzats
Mitjana de la satisfacció de
6
l’alumnat amb les activitats
Mitjana de la satisfacció dels
6
tutors amb les activitats
% de tutors que entrevisten
90%
a un 80% de famílies
Mínim 1 entrevista individual
80% de tutors
amb cada alumne
Reunions d’equip educatiu
realitzades
90% dels grups
2 ordinàries i 4 d’avaluació
Satisfacció de les famílies
3r
>7,5
(3r i 4t) amb les xerrades
4t
>7,5
d’orientació
% de lliurament de les
100%
memòries de tutoria.
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IES JOSEP FONT I TRIAS

100%
100%
CE

9.1

OR

9.2
95%
6
9
72%
79%
100%

3r

9

4t

9,1
100%
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Suport al procés d’E-A
Realitzar reunions amb
l’EOEP i els centres adscrits
Realitzat el full d’informació
general de l’alumnat
% coincidència horari suport
/ instrumentals
Satisfacció del professorat
amb la reunió inicial
d’Equips educatius
Valoració dels suports
(professorat implicat)
ACI significatives
formalitzades
AC no significatives
formalitzades
Donar resposta a les
demandes d’incorporació
programes específics
Donar resposta a la petició
d’avaluacions
psicopedagògiques
Elaboració informes
psicopedagògics en cas
d’avaluació
Participació del DO a les
reunions d’equip docent

100%

100%

100% cursos

100%

80%

100%

> 6,5

7,9

>6

7,7

100%

100%

85%

98,9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

REGISTRE DEL CONTROL DEL MP01

Procés
PR0101
Difusió
PR0102
Matriculació
PR0103
Càrrecs i
horaris

MD030103 Rev.5

ACTIVITAT/Característica Criteri d’acceptació

Satisfacció la “jornada de
portes obertes famílies”

Resultat

>3
(puntuació sobre 5)

4,7

Realitzar la confirmació
de la matricula
Satisfacció amb l’horari

100% de les
matricules

100%

Item 1 enquesta acollida
professorat

>6

6,8

Item 4 enquesta “portes
obertes”
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Valoració

+

-

Pàg. 3 de 5

REGISTRE DEL CONTROL DEL MP03

Procés
PR0302

PR0305

PR0307
PR0307
PR0307
PR0307

ACTIVITAT/Característica Criteri d’acceptació

Donar resposta a totes
les Q i R

Resultat

Valoració

+

-

100% de respostes
donades
80% de propostes
de millora
realitzades a les
memòries dels
departaments

Donar resposta a les
propostes de millora
sorgides a memòries de (Només es consideraran
aquelles que aportin
departament i a la revisió
projecte
o pressupost.)
del sistema.
90% de propostes
de millora
realitzades a la
memòria del sistema
Satisfacció general
>6
famílies amb el centre
Satisfacció general
>6
alumnat amb el centre
Satisfacció general PD
>6
amb el centre
Satisfacció general PND
>6
amb el centre

7,2
6,6
8,3
8,7

REGISTRE DEL CONTROL DEL MP06

Procés
PR0601
Acollida PD

ACTIVITAT/Característica Criteri d’acceptació

Satisfacció del
professorat nouvingut
amb l’acollida

Resultat

>7

7,90

>7

6,4

>7

8,2

Valoració

+

-

Valoració mitjana de l’ítem 4

Formació del professorat
PR0602
Formació PD

PR0603
Estructura
organitzativa i
Com. Int.
MD030103 Rev.5

Ítem 9 de l’enquesta de
satisfacció al personal docent

Organització i
comunicació interna
Mitjana dels ítems 3 i 4 de
l’enquesta de satisfacció al
personal docent
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REGISTRE DEL CONTROL DEL MP07

Procés

ACTIVITAT/Característica

PR0701

Que el personal docent estigui
satisfet amb els recursos dels que
disposa.

Criteri
d’acceptació

Resultat

>7

7,4

Valoració

+

-

Ítem 11 de l’enquesta MD030701
satisfacció de personal docent

PR0702
Manteniment

Bon manteniment preventiu.
Percentatge de responsables que lliuren
la fitxa de seguiment trimestral.

PR0702

Resolució de les incidències comunicades
per escrit en un termini màxim d’un mes.
Realització de les revisions de
PR0702
manteniment de les empreses
Manteniment
contractades (acumulat).
Temps d’evacuació de l’edifici principal.
PR0703
Prevenció
Temps de finalització total del simulacre.

Manteniment

75%

100%

100%

100%

80%

100% 100%

100%

100%

86%

<3’
<6’

100%

2’45”
5’ 45”

REGISTRE DEL CONTROL DEL MP08
Enguany no s’han realitzat activitats complementàries com mesura de pressió als
retalls de la Conselleria

Procés
PR0802

PR0802

PR0802

PR0802
PR0802

ACTIVITAT/Característica

Introducció a la base de
dades de les activitats
programades, dins del
termini.
Introducció de les activitats
al calendari de la web dels
cursos afectats
Lliurar la llista d’alumnes
que han realitzat l’activitat i
els fulls confirmatius al
secretari
Satisfacció del professorat
(referent a l’organització)
Elaboració de la memòria
de d’activitats
complementàries

Criteri
d’acceptació

Resultat

80% d’activitats
introduïdes.

--

90% d’activitats
introduïdes.

--

100% de llistes
lliurades

--

7

--

SI

--

Valoració

+

-

Data:
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